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Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
ο αριθμός των κολυμβητικών δε-
ξαμενών τόσο σε νέα σύγχρονα
οικοδομικά συγκροτήματα, όσο
και σε ιδιωτικές κατοικίες. Η δημι-
ουργία μίας στεγανής δεξαμενής
σκυροδέματος είναι απαραίτητη,
ώστε να μην αναπτυχθούν μελλο-
ντικά προβλήματα από τυχόν δι-
είσδυση των υδάτων μέσω των
τριχοειδών κενών. H NEOTEX
παρέχει λύσεις από τη διαδικασία
της σκυροδέτησης μέχρι την τελι-
κή διάστρωση με εποξειδική βα-
φή υψηλής ποιότητας.
Η διείσδυση του νερού μέσα στο
σκυρόδεμα γίνεται είτε μέσα από
τα τριχοειδή κενά του (μικροπο-
ρώδες) είτε από τις μακροσκοπι-
κές κοιλότητες που οφείλονται
στην κακή συμπύκνωσή του (φω-
λιές, κενά). Η ΝΕΟΤΕΧ διαθέτει ε-

ξειδικευμένα πρόσμεικτα σκυρο-
δέματος που συντελούν στη μείω-
ση του μικροπορώδους, όπως το
στεγανοποιητικό μάζας Barofob,
το οποίο έχει παράλληλα και υψη-
λές ρευστοποιητικές ιδιότητες. 
Μετά τη σκυροδέτηση της δεξαμε-
νής και την απομάκρυνση του ξυλό-
τυπου, τυχόν μικροκενά και φθαρ-
μένα τμήματα του σκυροδέματος ε-
πισκευάζονται με το ταχύπηκτο, μη
συρρικνούμενο επισκευαστικό κο-
νίαμα Neorep Rapid, το οποίο εξα-
σφαλίζει τη γρήγορη αποκατάστα-
ση στα στοιχεία του σκυροδέματος.
Ακολουθεί η εφαρμογή ελαστικού
τσιμεντοειδούς  στεγανοποιητικoύ
συστήματος δύο συστατικών
Revinex Flex 2006, το οποίο προδί-
δει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότη-
τα και προστασία. Το ομοιογενές
μείγμα εφαρμόζεται με βούρτσα ή

πατρόγκα, κατά προτίμηση, σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις πάχους 1 έως
1,5 mm η καθεμιά. Για μεγαλύτερο
πάχος και μεγαλύτερη αντοχή, προ-
τείνεται να παρεμβάλλεται μεταξύ
πρώτης και δεύτερης στρώσης το
υαλόπλεγμα Gavazzi® 0059-A, όταν
ακόμη η πρώτη στρώση είναι νωπή.
Μετά από μερικές ημέρες ενδείκνυ-
ται η εφαρμογή ισχυρός και στεγα-
νού τσιμεντοκονιάματος στα τοιχία
και στο δάπεδο της πισίνας, ενισχυ-
μένης με το βελτιωτικό κονιαμάτων
Revinex, που λειτουργεί ως στεγα-
νοποιητική αλλά ταυτόχρονα και ως
εξομαλυντική στρώση. Έτσι, δημι-
ουργείται το απαραίτητο λείο, στα-
θερό και στεγανό υπόστρωμα για
την εφαρμογή της εποξειδικής βα-
φής δύο συστατικών, Neopox Pool. 
Η Neopox Pool λειτουργεί ως προ-
στατευτική βαφή, καθώς έχει υψηλή

αντοχή στα χημικά που χρησιμο-
ποιούνται για τον καθαρισμό των
κολυμβητικών δεξαμενών, αλλά
ταυτόχρονα παρέχει και ένα άρτιο
αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την ε-
φαρμογή της εποξειδικής βαφής
Neopox Pool σε δύο στρώσεις
(χρόνος αναμονής μεταξυ των
στρώσεων 24 ώρες), η προστασία
του συστήματος ολοκληρώνεται με
την εφαρμογή ακρυλικού βερνικιού
αλειφατικής  πολυουρεθάνης δύο
συστατικών, με φίλτρο UV Neodur
Varnish (γυαλιστερής υφής). Το
Neodur Varnish εφαρμόζεται την ε-
πόμενη ημέρα από την εφαρμογή
της τελευταίας στρώσης Neopox
Pool και προσδίδει στο σύστημα ε-
πιπλέον προστασία και μεγαλύτερη
διάρκεια στο χρόνο.
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1. Eφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού 
Neodur Varnish ύστερα από 
την εφαρμογή εποξειδικής βαφής.

2. Πισίνα σε συγκρότημα κατοικιών.
3. Επισκευή πισίνας ύστερα από 

τη σκυροδέτηση και αποκαλούπωση, 
με το επισκευαστικό ταχύπηκτο, μη 
συρρικνούμενο κονίαμα Neoper Rapid.

4. Πισίνα στην τελική της μορφή.

Στεγανοποίηση & εποξειδικές βαφές πισίνας
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